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ИЗАЗОВИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ 
МУЗЕОЛОШКОГ РАДА 

ЧОВЕК И БИЉНИ СВЕТ  

Рад представља иницијално истраживање могућности 
интердисциплинарног приступа музеолошким проблемима, са 
тежиштем на анализи свакодневног, али не и свакидашњег дискурса 
о односу човека према природном окружењу, посебно о релацијама 
човека са биљним светом. Презентација историјски условљених 
предуслова и промена, као и путева и странпутица током даљег 
развоја домаће музеологије, указује на одређену врсту пресека 
досадашњих напора у интерсекторском музејском и музеолошком 
повезивању. На основу конкретних пројектних задатака учињен је 
покушај предочавања чињенице да идеја интерактивне музеологије 
има све елементе на основу којих би и у савременим условима код 
нас могло доћи до поновног повезивања у својеврсни музеолошки 
троугао, који чине природне науке, археологија, 
етнологија/антропологија. У оквирима сарадње тих, на неки начин 
базичних дисциплина, могуће је направити помаке ка даљем и 
свеобухватнијем напретку домаће музеологије.  

Кључне речи: музеологија, музеј, археологија, етнологија, 
антропологија, природне науке, социокултурни контекст 

ПРОЛОГ 

Већ од прапочетака музејске и музеолошке праксе код нас – у 
романтичарском 19. веку, времену ослободилачких ратова и стварања 
националне државе – постојала је изражена тежња ка „прикупљању 
прошлости“ у функцији осмишљавања и позиционирања тадашњег 
друштвено-политичког узлета обновљене Србије. Развитак музејског рада у 
недовољно развијеној средини, укљештеној између две империјалне силе1, 
неминовно је следио тенденцију оснивања институције народног музеја, што 

                                                        
1 Оријентална Турска на истоку и југу и Аустро-Угарска монархија на северним и западним 
границама тадашње Србије.  
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је била тадашња преовлађујућа музеолошка оријентација великих европских 
империја. Европски музеји тог доба заснивани су на археолошким збиркама и 
збиркама дела која су у то време сматрана уметничким. Археолошке збирке 
су, у том контексту, биле потврда својеврсног цивилизацијског права на тло, 
територију, природне и културне ресурсе, као и права на обликовање 
политичког и друштвеног система од стране „власника“.2 Уметничке збирке, с 
друге стране, бивале су својеврстан израз духовног богатства и, данашњим 
речником говорећи, нематеријалне баштине.  

Развијена форма (на домаћем тлу) основне идеје народног музеја 
и/или музеја народа досегнута је у Србији крајем 19. века издвајањем збирки 
из Народног музеја и, следствено томе, осамостаљивањем и 
институционализацијом баштинског, истраживачког и експографског 
деловања Етнографског музеја3 и Јестаственичког музеја српске земље – 
данашњег Природњачког музеја.4 Самосталан рад те три институције 
утемељио је на размеђи два века одређени начин деловања, који ће бити 
основа касније организације целокупног музејског и музеолошког рад током 
20. века. Нимало случајно, у то време је штампан и Поклич за Музеј српске 
земље у коме се, између осталог, каже: 

„Српска земља је и брдна и равна и родна и неродна. Србима је свуда 
мила и дивна, а странцима свима примамљива. Али, ипак, за то у српском 
народу нигде нема огледала српске земље, нигде места где би се њена слика 
могла размотрити, познати и заволети... Свака држава и сваки просвећени 
народ подигао је земљи на којој живи праве храмове у којима се народу 
приказује цело природно благо његове земље а омладина учи да своју 
отаџбину потпуно упозна и љуби. Само у Срба још тога нема.“5 

С обзиром на то да су природни ресурси основа сваке културне и 
антропогене делатности, али и на то да се свако тумачење природе, 
укључујући и музеолошко, креће искључиво у домену културног деловања, 
треба истаћи да је антрополошки, тачније, антропогеографски пандан 
Покличу утемељен у светски признатом истраживању Јована Цвијића о 
међусобном утицају природе и човека. Истраживање је спроведено кроз 

                                                        
2 У том светлу посматрано, занимљиво је напоменути да је титула астроугарског цара, до 
распада империје у 20. веку, на првом месту истицала да је он „наследник Светог Римског 
царства“. Исто тако, целокупна иконографија Трећег рајха почивала је умногоме на 
симболима Римске империје, а треба навести да и је данас у одређеним круговима у 
Великој Британији актуелна теорија о Енглезима као потомцима „тринаестог, изгубљеног 
племена Израиља“.  
3 М.С. Влаховић, Етнографски музеј СР Србије. У: Зборник Етнографског музеја у 
Београду, Београд 1953, 14-16. 
4 http://prirodnjackimuzej.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31& Item 
id=61  
5 Поклич је објављен 1896. као позив за прикупљање средстава од којих би се подигла 
зграда Природњачког музеја. Васић Живомир, 75 година рада Природњачког музеја, 
Гласник Природњачког музеја у Београду, Серија А, Б 25, Београд 1970, 15.  
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сукцесивне теренске експедиције почетком 20. века и публиковано у 
свеобухватној студији Балканско полуострво.6 На трећој страни, будући да 
свака култура своје трагове и реалне или митологизоване претке тражи што 
дубље, у време освита цивилизација, а поготову у тадашње „археолошко 
време“ Троје и Микене, на српском тлу пандан великим археолошким 
открићима била је Винчанска култура, истражена путем систематских 
ископавања и проучавања праисторијског насеља у селу Винча, започетих 
почетком 20. века.7 Ископавања једне од најзначајнијих неолитских култура 
Европе могу се донекле сматрати задужбином проф. Милоја Васића, уједно 
једног од „великих“ кустоса Народног музеја у Београду.8  

ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ 

Већ на први поглед уочава се да је успостављени иницијални 
„музеолошки троугао“ на почетку 20. века требало да истраживања о 
постојању претходних цивилизација и култура на нашем тлу обједини са, од 
њих баштињеним, али ипак самосвојним системима вредности, уз материјална 
и нематеријална сведочанства о постојању тада још живе традиционалне 
културе. Неспорно, такав приступ укључивао је музеолошка истраживања 
природних богатстава, климатских и биодиверзитетних одлика, на основу 
чијег искоришћавања су све те културе – до рецентне – градиле целокупан 
однос према природном и културном окружењу. Како год – из данашњег угла 
гледано – изгледала рогобатно и идеологизовано, таква идеја о заштити и 
очувању баштине садржала је елементе који се могу посматрати у светлу 
обједињавајућег фактора за различите сегменте културне историје и историје 
природе, као и параметре за њихову музеализацију. Планско улагање 
краљевине Србије у баштину, културу и музејску репрезентацију резултовало 

                                                        
6 Ј. Цвијић је 1893. године постао редовни професор Филозофског факултета Велике школе 
у Београду, где је у почетку предавао физичку географију и етнографију, а затим само 
географију. Рано је развио своје интересовање за народни начин живота и културу, па на 
одсеку за географију организује проучавање антропогеографије и етнографије као споредне 
предмете. Већ лапидарно представљена академска каријера говори о Цвијићевој еволуцији 
интересовања – од природне ка културној баштини, и њиховим прожимањима. Ј. Цвијић, 
Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд 1922.  
7 Праисторијска Винчанска култура, датована је до 5 000 година пре нове ере, а ископавања 
је 1908. започео др Милоје Васић. М. М. Васић, Праисторијска Винча I, Београд 1932. 
8 Васић је, почев од 1904. године предавао археологију на Универзитету, а 1906. примио је 
од Валтровића и дужност „чувара“ Народног музеја. Предмет Васићевих предавања на 
Филозофском факултету Универзитета у Београду означен је као класична археологија. У 
1908. години отпочиње Васић и своје животно дело – систематско ископавање и 
проучавање праисторијског насеља у Винчи. Те исте године Народни музеј је добио 
стратиграфски сређену збирку предмета са овог изузетно богатог и значајног локалитета, 
јединствену у Европи. http://www.rastko.org.yu/arheologija/srejovic/dsrejovic-vasic.html  
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је у то време првим сталним поставкама новооснованих музеја – у 
Етнографском и у Јестаственичком музеју.9  

Концепт сукцесије и надоградње значења какав је, у функцији 
институција баштине, требало да функционише као спона између трију 
наведених музеја, већ од њиховог осамостаљивања носио је у себи заметак 
самоуништења. Народни музеј је у свом деловању већим делом репрезентовао 
државну и националну политику. Иако су Јестаственички музеј/Музеј српске 
земље/Природњачки музеј и Етнографски музеј у одређеном периоду чак и 
физички делили исти простор,10 све више су по начину деловања ишли у 
правцу функционалног и значењско-комуникационог одвајања. Девастација 
музејских фондова и библиотека, коју је донео Први светски рат, допринела је 
још више појави да се простори деловања наведених музеја уобличавају на 
различите начине и да, самим тим, дође до музеолошког раздвајања начина 
проучавања и презентације материјалних доказа о природним потенцијалима 
на једној страни и, на другој страни, до разлике у репрезентацији дуготрајних, 
миленијумских промена начина на који су постојале културе у функцији 
сукцесора истог тла. Хетерогени али интегративни фактори, којима су се 
руководиле претече, као и први прави музејски радници и музеолози на 
нашем тлу, током времена и многобројних друштвених промена у 20. веку11 
довели су до својеврсне „парцелизације“ домаће музеологије. Подржавани 
бирократски дефинисаним, донекле и неписаним „законима“ рада у музејима, 
стручњаци су се на тај начин определили за рад на основу узуса 
предметоцентричне12 музеолошке и експографске праксе.  

Питање бирократски схваћене надлежности за одређене теме и врсте 
музеализованих предмета, њиховог индивидуализованог „власништва“ од 
стране стручњака/кустоса или „групног власништва“ припадника једне научне 
дисциплине, из савременог угла посматрано, говори о томе да је музејска 
пракса Србије понекад доведена до апсурда.13 Када се спорови пренесу на 

                                                        
9 Етнографски музеј и Природњачки, тада Јестаственички, представили су своје прве 
сталне поставке током 1904. године. М.С. Влаховић, н.д., 16. http://prirodnjackimuzej.org/ 
index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=61  
10 М.С. Влаховић, исто. 
11 Сматрам да су као пример релевантни путеви домаће етнологије/антропологије у 20. 
веку, између осталог и због тога што сваку музеолошку делатност можемо посматрати као 
антрополошку музеологију кроз научну чињеницу да посматрачи и истраживачи у сваком 
случају могу бити посматрани и истраживани. М. Стојановић, Гласник Етнографског 
музеја VS Гласник етнографског института. Паралелни светови етнологије транзици-
је/транзиције етнологије. У: З. Дивац (ур.), Слике културе некад и сад, Зборник Етнограф-
ског института САНУ 24, Београд 2008, 237, 240-241.  
12 Љ. Гавриловић, Култура у излогу: ка новој музеологији, Посебна издања Етнографског 
института САНУ 60, Београд 2007, 117-118. 
13 Стручњаци Музеја примењене уметности и Етнографског музеја споре се око 
надлежности над примерцима пиротских ћилима, сматрајући, свако са своје стране, или да 
је у питању производ народног генија и као такав, неауторизован производ, или да је сваки 
ћилим дело народне примењене уметности.  
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реализацију изложбених концепција, то значи да се будући експонати правно, 
али и у стручно-научном дискурсу, дословно лично „позајмљују“ ауторима и 
реализаторима пројеката, за период када ће бити излагани ван 
институционалних оквира музеја из чијих збирки потичу. У значењско-
комуникационом простору тог галиматијаса, створеног једностраним 
посматрањем музејских и музеолошких интереса, не може се говорити о 
достизању значајнијег нивоа интердисциплинарног рада. Међутим, по 
принципу обнављања историјских и културних предуслова, а уколико се 
вратимо романтичарски заснованом пројекату музеја српских земаља, лако се 
примећује потенцијал адаптибилности ка новим концептима, оличеним у 
савременим идејама очувања целокупних људских знања и предмета у 
функцији материјализованих мисаоних процеса, како јединки тако и 
друштвених заједница. С обзиром на то да се у том дискурсу и природна 
баштина може сматрати интегралним делом нематеријалне баштине 
човечанства, а на основу многобројних релационих односа проистеклих из 
егзистенцијалних потреба човека и људских група, желео бих у наставку 
текста да изнесем иницијалне претпоставке на основу којих може доћи до 
нових нивоа сарадње и концептуализације међумузејског рада у Србији. 

ИНТЕРАКТИВНА МУЗЕОЛОГИЈА – ЧОВЕК И БИЉНИ СВЕТ  

Уколико биљке посматрамо у светлу биолошких циклуса човека, 
знајући да су значајан и неизоставан део ланца исхране, постаје очигледно да 
свака култура обликује свој однос са природним окружењем и на основу 
релационих односа према том елементу живог света. Управо на тој чињеници 
требало би засновати неку врсту интердисциплинарног приступа у 
музеолошком троуглу, који би свеобухватније указивао на непрестана 
обнављања функционалних међузависности човека и његовог природног 
окружења. Према томе, археологија би у музеологији требало да указује на 
почетке културе и човека као разумног бића, да говори о утемељавању развоја 
човековог односа према природи и о баштињеним обрасцима у култивисању и 
чувању биљног света, као и о употреби биљака у хуманој и сточној исхрани – 
уз зачетке медицине и ветерине и, напослетку, да објасни развитак 
технолошких процеса заснованих на биохемијским одликама биљака. Улога 
биолошких наука у тако одређеној музеолошкој интердисциплинарности 
довољно је утемељена на чињеници да збирке биљака у природњачким 
музејимам, као и њихово експографско предочавање циљним групама, на 
научно-стручан начин говоре о природном окружењу у коме друштвене 
заједнице егзистирају.  

Трећа тема троугла – „употреба“ етнологије и антропологије – требало 
би да такво стабло знања о биљкама, њиховим културним функцијама и 
значењима, доведе до истраживања савремених заједница и данашњег 
контекста. Музеолошка интерпретација антропологије биљног света требало 
би да се надовеже на археолошка проучавања данас непостојећих култура, 
између осталог и због тога што се до скора доминантни домен проучавања 
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етнологије заснивао на истраживањима и репрезентацији тзв. традиционалних 
друштава, која такође не постоје у том облику у данашњем свету. Стање 
биодиверзитета у време постојања и кулминације традиционалних друштава 
на нашем тлу може се посматрати, за потребе даље репрезентације 
функционалних веза и сукцесије међу културама, као неизбежно 
прилагођавање затеченом стању. Уколико чак и не идемо даље од античких 
цивилизација, потом раног и развијеног средњег века, у том светлу се могу 
препознати последице ниског степена технолошког развитка – неприлагођене 
испаше у сточарству, прекомерне обраде земљишта и намерних или 
ненамерних биљних зараза.14 На тај начин припадници људских, друштвених 
заједница агресивно су преобликовали природну средину и утицали на њен 
даљи функционални развитак. Савремено доба и промоција „здравог начина 
живота“, заснована на митологизацији претходних култура – посебно 
традиционалних руралних заједница и њихових тесних веза са природним 
окружењем – показују комуникациона инверзију у оквиру које се отвара 
простор за интердисциплинарно посматрање тог сегмента у односима човека 
и природе.  

МАТЕРИЈАЛНО – НЕМАТЕРИЈАЛНО 

Будући да за сваку сарадњу у музеолошком троуглу неминовно треба 
предочити константе које постоје у свим дискурзивним погледима на биљке, 
неспорно је да би предмети из Природњачког музеја требало да буду 
експографски основ предочавања елемента културне надградње. Током 
досадашњег рада Природњачког музеја о биљкама је говорено у контексту 
више различитих изложбених пројеката којима су репрезентоване одлике 
биодиверзитета у различитим геоморфолошким и климатским условима 
Србије. Неке од тих изложби показале су биљну разноврсност Србије, 
„материјал из области минералогије, петрологије, палеонтологије, флоре, 
фауне и шумарства, са великим бројем оригиналних експоната...“15 а друге 
контекстуално указивале на утицај човека, али су се делимично нашле и у 
функцији основних концепционих параметара.16 На другој страни, 

                                                        
14 Као пример за значајну измену у саставу култивисаних врста биљака навео бих 
епидемију филоксере, која је потпуно уништила винову лозу на широким подручјима у 
Србији и узроковала, између осталог, доношење тада врло напредног (међу првима у свету) 
Закона о уништавању штетних животиња и и биљака и заштићивању корисних 
животиња. И. Перић, Четрдесетпет година друштва за заштиту биља Србије (реч 
председника), Четврто југословенско саветовање о заштити биља, Златибор, 1999. 
http://www.plantprs.org.yu/uploaded_files/history/45godina_drustva.pdf  
15 На пример, поводом 75 година постојања Природњачког музеја постављена је изложба 
Биљни свет и његове одлике, а поводом 85 година истог музеја – изложба Природа Србије. 
Уводни текст, у: Природа Србије (каталог изложбе), Природњачки музеј, Београд 1981, 7.  
16 На елементе интердисциплинарности указују текстови Николе Пантића и Воислава Ф. 
Васића у каталогу изложбе Човек и природа, коју су приредили Галерија Српске академије 
наука и уметности и Природњачки музеј. Н. Пантић, Природа и човек, у: Човек и природа 
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музеолошки посматрана делатност која би указивала на стручно и 
експографско приближавање и преплитање проучавања традиционалне 
културе и археолошки проучаваних култура, према музеолошкој 
репрезентацији флоре Србије – уз релевантне антропогеографске области – 
није до сада развијена у иоле значајнијем обиму.  

Рецентно постојање музеологизованих примерака културно употреб-
љаваних биљака указује на то да претходне цивилизације и ми, у погледу 
односа човек – биљни свет, чинимо неодвојиву целину. На основу претходно 
наведених претпоставки о одрживом развоју интердисциплинарности домаће 
музеологије, покушаћу да укажем на могућности примене својеврсног метода 
реверзибилне репрезентације. У ту сврху навео бих као пример један 
савремени комуникациони детаљ: у оквирима неког од праваца данас 
раширеног тренда културе здравог живота тврди се да у исхрани треба 
користити искључиво биљке које се могу наћи у кругу од 150 километара од 
места живљења. Иако (зло)употребљен у контексту савремене, популарне 
културе, такав приступ би требало да конзументима и будућим следбеницима 
укаже на нераскидиве везе поднебља и егзистенцијалних фактора. Већ 
почетним спуштањем низ стабло знања долази се до традиционалних 
друштвених заједница на нашем простору, те и до животне чињенице да су 
њихови становници вековима постојали у условима изоловане и аутаркичне 
привреде.17 Следствено томе, такав егзистенцијални статус води нас ка 
закључку да су били принуђени да се придржавају одређених елемената који 
се користе у неким од савремених метода здраве исхране. Изолованост и 
принуду у изложеном контексту треба прихватити условно, због чињенице да 
у историји цивилизације није постојала култура без спољне комуникације. 
Ипак, сматрам да свеједно постоји довољно елемената који могу да подрже 
релевантност изведеног закључка.  

Функционално-егзистенцијална употреба биљака у друштвеним 
заједницама неминовно је допринела да се њихов значај инкорпорира и у 
сферу духовног, што значи да њихова „базична“ улога у егзистенцији врло 
тешко може бити издвојена из културног контекста, поготову традиционалних 
руралних средина, које су функционисале по принципу потпуне 
искористивости свих ресурса и интегративног односа према природном 
окружењу. Принцип лоших и добрих покушаја и, најчешће, баштињења 
функције појединих биљака, заснованог на оралном преношењу унутар 
заједнице, допринео је да оне постану део употребљивих знања у оквирима 
нематеријалне баштине. Хоризонталном комункацијом између припадника 
различитих заједница и вертикалном – међу генерацијама – биљке су уједно 

                                                                                                                                        
(каталог изложбе), Српска академија наука и уметности, Београд 1984, 9-28; В. Ф. Васић, 
Пословање с природом, у: Човек и природа (каталог изложбе), Српска академија наука и 
уметности, Београд 1984, 49-61.  
17 Под аутаркичном привредом подразумевам институцију економске самодовољности за 
свако домаћинство које привређује. M. Matić, Uloga institucije pozaimanja u životu seljaka, 
Istorija poljoprivrede XV–XVI, Poljoprivredni muzej, Kulpin 2008, 86-87. 
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постале део многих традиционалних веровања. Знајући за функционално 
засновану организацију традиционалних друштава, у којима су улогу 
мериторног научног објашњења често преузимала религијска објашњења у 
најширем смислу – придавање демонских својстава биљкама,18 њихова 
персонификација у божански принцип, и друго – јасно је да непрекинути низ 
музејског и музеолошког баштињења треба у најмању руку да уважи широки 
дијапазон таквих комуникационо-значењских целина.19 У дискурсу 
персонификације појединих биљних врста, који заузима јасно одређен 
простор у свакој култури, требало би тражити заједничке елементе којима се 
наново сједињују концепти у оквирима музеолошког троугла. Различите 
биљне врсте – култивисане и некултивисане – и њихова биохемијска својства 
представљају за такав интердисциплинарни концепт неизоставан предуслов у 
музеолошком и експографском раду. Знајући да колоквијална и тзв. народна 
имена појединих биљака потичу од њихове симболичке антропоморфизације20 
и зооморфизације, настале на основу облика и боје, а да њихово дејство на 
људски организам често бива узрок симболичког повезивања са појединим 
цртама карактера или облицима понашања,21 стручна обрада и/или излагање 
примерака представљају примарни доживљајни сегмент. Овде бих навео као 
пример мандрагору, биљку која се користи у традиционалној медицини. Због 
свог облика – корен који обликом подсећа на човека, а уједно и велике улоге у 
магији – јаког халуциногеног ефекта, она се од античких цивилизација 
употребљава и у магијској пракси.22 Да не занемарим ни археолошки 
комуникациони допринос посматрању биљака у контексту нематеријалне 
баштине, уочио бих већ на први поглед веровања о многим предхришћанским 
божанствима, која укључују атрибуте персонификоване кроз различите врсте 
биљака.23  

ПРОЈЕКТНА РЕАЛИЗАЦИЈА И ЕКСПОГРАФИЈА 

Конкретни пројекти у оквиру којих би се реализовала сарадња у 
музеолошком троуглу могли би се условно представити на основу неколико 

                                                        
18 Још Плиније Старији из I века после Христа рекао је за дрвета да су „храмови богова“, 
numinum templa. В. Чајкановић, Стара српска религија и митологија, Београд 1994, 172. 
19 K. Rač, Rečnik svetih i magijskih biljaka, Beograd 2001; В. Чајкановић, Речник српских 
народних веровања о биљкама, Београд,1994.  
20 Називи појединих биљака јасно указују на њихову симболичку персонификацију, на 
пример беладона је bella donna, лепа жена;  
21 Мандрагора се културном кругу ислама назива ђавоља јабука 
http://www.botanical.com/botanical/mgmh/m/mandra10.html.  
22 Исто. Занимљиво је навести да се у процесу против Јованке Орлеанке једна од тужби 
односила на поседовања мандрагоре. 
23 На пример, антички бог Дионис је заштитник винове лозе и виноградарства, уједно и 
симбол предхришћанске идеје о смрти и васкрсењу V. Zamarovský, Junaci antičkih mitova, 
Zagreb 1985, s.v. Dioniz.  
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назнака које говоре о културном континуитету, о односу човека и природе, 
као и о релацијама које повезују материјализована културна сведочанства са 
нематеријалном баштином. У том правцу навео бих да су од праисторијских 
времена до данас људске заједнице користиле бројне биљне врсте за 
превентиву и очување здравља, а при том на последње место стављам 
употребу у исхрани. С обзиром на ту чињеницу желео бих да укажем на то да 
културна употреба лековитих биљака садржи довољно елемената на основу 
којих би се могла развити интерактивна сарадња у оквиру музеолошког 
торугла. Говорећи о заједничким елементима природњачког,24 археолошког и 
етнолошког дискурса − у релационом односу према биљкама као својеврсним 
културним сведочанствима − треба најпре напоменути да је до данашњих дана 
однос човека према природи умногоме одређен њеном културном 
„искористивошћу“, али и својеврсним страхопоштовањем. Овде говорим о 
веровањима каква су постојала током највећег дела развитка цивилизације, до 
коначног превладавања научног начина мишљења у облику какав данас 
познајемо. У том смислу се о култури биљака или о биљкама у култури може 
говорити у релацијама насталим на основу њихове улоге у традиционалној 
медицини, али и опозитно, на основу свесне и намерне употребе у 
појединачним и масовним тровањима. И једна и друга страна „истог новчића“, 
употреба супстанци биљног порекла у медицинске и фармаколошке сврхе, 
скоро до данашњих дана засновани су и на веровању у магијска својства 
појединих биљака. Конкретно, током постојања традиционалне културе на 
нашим просторима многе биљке, за које се веровало да су лековите, 
коришћене су у етномедицини и етноветерини. Делом је њихова употреба 
заснована на куративним поступцима – привијању на ране и оралној 
апликацији напитака, одвара и биљних тоника – али у значајном проценту и 
на етномедицинским терапијама какве су спровођене магијском праксом као 
легалном превентивном методом. У таквом дискурсу, за постојање 
интерактивних услова у оквиру музеолошког троугла може се навести 
очигледна веза измећу претходних цивилизација и наше, савремене урбане 
културе, између осталог и на примеру жилавог одржавања неформалне 
друштвене институције врачара,25 исцелитеља⁄ки које су од времена 
првобитних људских заједница магијским ритуалима лечиле све врсте 
болести и траума.26 Лепеза употребе биљака у ритуализованим ситуацијама, 

                                                        
24 Иако реално не постоји „природњачка“ наука, и у музејима који се баве природном 
баштином раде биолози различитих специјализација, оставио сам ради лакше 
комуникације назив музеја као ознаку препознавања. 
25 У раду користим колоквијални израз врачаре за различите врсте исцелитеља и особа које 
предвиђају будућност или се баве тзв. белом магијом и црном магијом. М. Стојановић, 
Алтернативна медицина – исцелитељи душе, Гласник Етнографског института LIII, 
Београд 2005, 392. 
26 Код нас је забележена рецентна магијска пракса и у савременим етнолошким филмовима: 
Врачаре, производња РТС ТВ Београд, 1998, режија К. Катић, трајање: 30 минута; Баба 
Станијина црква, производња Народни музеј Зајечар, 1998, режија С. Антић, трајање: 18 
минута.  
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на основу којих су врачаре по веровању лечиле, веома је широка, а неки од 
њих су: 

• биљке као жртвена понуда у облику паљеница – упаљени делови или целе 
биљке, као и кађеница – упаљене мирисне смоле посебних врста дрвета; 

• различите врсте напитака од биљака којима су придавана својства демона 
природе: 

• осушени делови биљака у функцији апотропејона, који функционишу као 
магијска заштита од тзв. злих сила и утицаја: 

Заокружење музеолошког троугла у односу на магијску употребу 
биљака у традиционалној, а данас алтернативној медицини,27 односило би се 
на ботанички, биохемијски и фармаколошки угао гледања на њихова 
медицински употребљива својства, што је и допринело процесу 
музеализације28 и настанку Генералног хербаријума Балканског полуострва.29  

Комуникационо-симболички простор, који се отвара на основу 
свеобухватне употребе биљака у магијској пракси, већ припада оквирима 
истраживања, очувања и заштите нематеријалне баштине. У том светлу 
посматрано, преплитање магијске и тзв. позитивне медицинске праксе 
представља само једну страну социо-културног контекста на основу кога су 
лековите биљке − и оне за које се верује да имају магијска својства – 
интегрисане у свети и профани живот човека. Следећи ниво о коме би се 
могло говорити био би употреба психоактивних биљних супстанци у 
религиозним и другим екстатичним искуствима. Познато је да су припадници 
многих од античких, чак преисторијских култова, користили биљне састојке 
да би током обреда успоставили комуникацију са божанским принципом. У 
том правцу бих као пример навео постојање елеузинских мистерија, које су 
током предантичког и античког културног статуса западне цивилизације 
представљале један од симболичко-комуникационих канала на којима су 
одређене друштвене групе – чак и читаве социокултурне заједнице – 
успостављале, по веровању, комуникацију са оностраним постојањем.30 

Уколико се културни контекст употребе биљних супстанци и 
езотеријских и персонификованих својстава појединих биљака може повезати 

                                                        
27 М. Стојановић, н.д., 392-393. 
28 Као установа специјализована за прикупљање, чување, проучавања и излагање 
покретних културних добара природе, Природњачки музеј има 3 основне делатности: 
културну, научну и образовну, које су тесно повезане и у процесу рада неодвојиве. 
Сакупљање и чување предмета из природе добијају пуну вредност и остварују своју сврху 
након проучавања и научног вредновања, а тек тада предмети могу да испуне и своју 
културно-просветну улогу. http://prirodnjackimuzej.org/index.php?option=com_content&task 
=blogcategory&id=31&Itemid=61  
29 http://prirodnjackimuzej.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=43 
http://srbija.aladin.info/umetnost-i-zabava/muzeji/29734-prirodnja%C4%8Dki-muzej-beograd  
30 http://zokster.net/drupal/node/1801  
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са опште цивилизацијским напретком, сматрам да би требало указати и на 
историјско-политичку позадину каква се назире у вековима упражњаваној 
пракси справљања биљних отрова. Иако делује банално, сматрам да традиција 
политичких (и не само политичких убистава) такође указује на културну 
контекстуализацију односа човека према биљкама, које су узгајане или 
сакупљане са конкретном утилитарном вредношћу за одређене друштвене 
категорије.  

ЗАКЉУЧАК 

У поступку уобличавања овог рада покушао сам да спроведем неку 
врсту иницијалног истраживања и презентације музеолошких предуслова, али 
и потенцијала за интердисциплинарни приступ у репрезентацији свакодневног 
али не и свакидашњег дискурса, у оквиру којег се може говорити о односу 
човека према свом природном окружењу − у овом случају према биљном 
свету. У методолошком поступку задржао сам се на некој врсти историјског 
пресека досадашњих напора у интерсекторском музејском и музеолошком 
повезивању, насталим променама, трансформацијама и странпутицама, а 
потом покушао да покажем да идеја интерактивне музеологије има све 
елементе на основу којих би и у савременим условима код нас могло доћи до 
поновног повезивања у музеолошки троугао, који би био основа даљег и 
свеобухватнијег напретка домаће музеологије као дисциплине. С обзиром на 
то да су релациони односи човека и биљног света вишеструки и свеобухватни 
овај рад би превасходно требало да „укаже на потребу“ и да на тај начин 
потстакне размишљања о новим музеолошким програмима и пројектима.  
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CHALLENGES OF INTERDISCIPLINARY 
MUSEOLOGICAL WORK 

MAN AND VEGETABLE WORLD 

 

The paper represents initial research and the presentation of museological 
conditions and potentials for interdisciplinary approach in the representation of 
everyday, but not commonplace discourse, which enables to speak about attitude of 
people towards their natural surroundings – or to put it more concretely – in the 
relation with the vegetable world. The presentation of conditions in different 
historical periods during the development of domestic museology, and the changes 
that proceeded this (ways and sideways) points to the kind of intersection between 
previous efforts in the inter-sector relations of museums and muselogy. On the 
grounds of concrete project aims, the effort was made to represent the fact that the 
idea of interactive museology posses all elements that, in the contemporary context, 
might lead to the reconnection in a type of museological “triangle”, that is made of 
natural sciences, archeology, ethnology/anthropology. In the frame of cooperation 
of these, in a way basic disciplines, it is possible to make steps towards further and 
overall progress of Serbian museology.  
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